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berg * & Mathilde Vorre Damhus* *studievejleder er med observatør status    
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Referat 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bilag 1: dagsorden 

Godkendt  

2. Godkendelse af referat 

Bilag 1: Referat  fra sidste møde 

Godkendt  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Skriv opfølgningspunkt(er) 

3. Meddelser 

Bilag 1: - 

Minikonferencen, der er gjort meget for at formidle det ud reklamemæssigt, også på andre studier. Der er pt. 
Tilmeldt 67 til arrangementet men spisningen er aflyst pga. for lille tilmeldings procent. Reklameret ud via 
Facebook, biblioteket, moodle, mail, samt lagt i skemaet og arrangementsgruppen har været ude til de fore-
læsninger og reklamere, men det synes ikke at være nok. Der har været nogle studerende, der ikke troede det 
var relevant for dem.  Måske tidspunktet skal flyttes til tidligere som f.eks. sammen med SoFiA´s forårsfest.  
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Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob vil tage til efterretning om det kan flyttes til SoFiA´s forårsfest 

4. Meddelelser fra studenterrepræsentanter/SoFiA/studievejledningen 

Bilag 1: - 

Der er SoFiA-generalforsamling d. 16/10 

Studietur-KA blev afviklet 4.-5. oktober og der var færre tilsluttet i år (20 tilmeldt), end sidste år men de havde 
en rigtig god tur. Feedback var, at de studerende gerne ville have en samlet udmelding med alle detaljer, men 
de blev alle informeret den første studiedag om at arrangementet ville komme på den dato. Det virkede fint 
med samkørsel og folk var glade for turen.   

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

5. Udkast til nye disciplinærregler til høring 

Bilag 1: disciplinærregler mv. 

De blev gennemgået, men der var ingen indsigelser.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

6. RUStur 

Bilag 1: -: 

Der har været rigtig god feedback, alt forløb planmæssigt og 130 1. års studerende deltog. De studerende er 
rigtig godt integreret allerede nu. Fagligt indlæg blev godt taget imod. Tutorerne bliver rost. Priser på RUS-tur 
vil blive taget op i studierådet pga. priserne varierer rigtig meget på studierne. Prisen på sociologi ligger højt – 
og den bør sættes ned til næste år. 

Tutoruddannelsesdagen blev desværre noget rodet og informationen derom kom alt for sent ud. Til gengæld 
var der gode flyers. Godt oplæg fra psykolog, mindre relevant oplæg fra fagforeningerne.  AU-stemplet er fint, 
men studentersamfundet bør være det styrende organ.  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

7. Skift af valgfag og specialiseringer 

Bilag 1: valgfag 

 

Indstilling:  

Baggrund er, at det er meget ressourcekrævende at lave opfølgning på, om det de studerende tilmelder sig i 
oktober stemmer overens med det de studerende tilmelder sig i STADS juni. Når det gælder specialiseringerne 
kan man uanset hvad, ikke får et retvisende billede før august. Det besluttes på denne baggrund at fastholde 
fagtilmeldinger, men at de for specialiseringernes vedkommende kun anvende til at udvælge det maksimale 
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antal studerende på hvert specialiseringsspor – og at man åbner for at de studerende efter ansøgning kan 
skifte specialiseringsspor (hvis der er plads) og at de frit kan skifte andre specialiseringer så længe de over-
holder de generelle regler for fag- og eksamenstilmelding på universitetet. I RES kan planlægges efter sidste 
års studenterantal frem for det tilmeldte antal studerende.  På BA valgfag kan tilmeldinger stadig bruges som 
vejledende, men de studerende gives lov til at skifte specialisering i overensstemmelse med de generelle 
regler for eksamenstilmelding på universitetet.  

  

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

- 

8.  Ordinær valg 2019 

Bilag 1:  

Indstilling: - 

Fra 10.-28/10 er der mulighed for at opstilling. 

Jakob indsender opstillingsliste. De enkelte kandidater skal selv bekræfte deres opstilling.  

 

9.  Eventuelt 

Bilag 1: - 

Indstilling:  

På baggrund af indsendt forslag besluttes det, at der ikke oprettes selvvalgt specialisering i uddannelsessoci-
ologi. Der er mulighed for at skrive emnespecialiseringer om emnet inden for mindst et af de eksisterende 
specialiseringsspor. Endvidere er der mulighed for at skrive speciale om uddannelsessociologi, hvis man øn-
sker det. 

Opfølgning (inkl. ansvarlig og evt. deadline) 

Jakob giver Annette Q. R. tilbagemelding på hendes forslag 

 


